Notat til Stortingets familie- og kulturkomite
Representantforslag 84 S
Kvalitetsreform for det kommunale barnevernet
Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og
interesseorganisasjon for nåværende og tidligere barnevernsbarn. LFB er den
eneste demokratiske brukerorganisasjonen for barnevernsbarn i Norge. Hos oss
kan alle barnevernsbarn, over 12 år, som har eller har hatt tiltak i barnevernet bli
medlem – helt gratis.
LFB jobber aktivt med brukermedvirkning og for å bedre barn og unges
rettigheter i møte med barnevernet, samt for å bedre stereotype holdninger i
barnevernet og barnevernsbarn. Vi har stor innflytelse på utviklingen av dagens
barnevern. Vi jobber på systemnivå, og sitter i flere ulike referansegrupper, utvalg
og er med på høringer.
Landsforeningen for barnevernsbarn vil først og fremst takke representantene for
mange gode forslag, som vi også kan se for oss at vil gjøre barnevernet i Norge til
et enda bedre barnevern. Spesielt vil vi trekke fram forslag 1, a) Barns beste skal
ligge til grunn for alle tiltak og all hjelp gjennom hele kontakten med
barnevernet, og bestemmelsen om dette i barnevernloven må flyttes fra § 4 til § 1,
formålet. Vi mener at denne endringen vil bidra til at perspektivet om barns beste
vil komme tydeligere frem, og våre rettigheter vil bli styrket.
For mange barnevernsbarn er det viktig at våre opprinnelige foreldre får tilbud
om oppfølging etter at en omsorgsovertakelse er fattet. Mange av oss har hatt en
rolle hvor vi har ivaretatt våre foreldre, og mange blir svært bekymret den dagen
de må flytte hjemmefra for hvem som skal overta denne rollen vi har påtatt oss.
Forslag 1, d) vil derfor være et viktig vedtak for mange barnevernsbarn.
Ankemulighetene vedrørende en omsorgsovertakelse (sperrefristen) er et tema
som har blitt diskutert mye i Landsforeningen for barnevernsbarn. Mange av våre
medlemmer har opplevd at foreldrenes rettsikkerhet ivaretas bedre enn deres
behov for stabilitet og ro. Vi er derfor veldig glade for svaret til barneminister Kjell
Ingolf Ropstad om at vårt behov for dette alltid skal veie tyngst.
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Representantforslaget tar for seg en rekke forslag hvor representantene selv
skriver at barnets beste skal ligge til grunn for alle endringer. Vi i Landsforeningen
for barnevernsbarn reagerer likevel på noen av forslagene, og ser en klar tendens
til at de styrker foreldrene og de voksnes rettigheter ovenfor barnas.
Eksempler på dette er forslagene 2, c) Akuttvedtak skal alltid underlegges en
Second opinion-vurdering. Vedtaket skal også alltid sanksjoneres av en ytre
instans og 2, e) Det må sikres åpenhet for pressen i saker i fylkesnemndene.
Først og fremst vil vi presisere at vi ikke nødvendigvis er i mot at det er behov for
flere øyne på en sak – men det kommer helt an på hvem som får dette mandatet.
Vi synes forslaget fremstår som et uklart forslag, men viktigst av alt: et betenkelig
forslag. Når man mener at det burde være en second opinion så er det som å
legge til grunn at barneverntjenester ikke er i stand til å kunne gjøre kvalifiserte
og gode nok barnevernfaglige vurderinger. Dersom formålet er å styrke
kvaliteten, og tilliten, til arbeidet barnevernet gjør er vi usikre på om det å legge
opp til dette er veien å gå.
Landsforeningen for barnevernsbarn er skeptiske til at vi skal åpne dørene for
pressen i behandling av barnevernssaker. Hovedgrunnen til at vi er skeptiske til
dette er fordi de private parter, og i særlig grad barna som er parter i disse sakene,
vil kunne finne dette svært belastende. Svært mange ungdommer forteller om
hvor ekstremt belastende det er i seg selv for dem, å forklare seg, være tilstede og
følge med, med så mange personer tilstede i salen. Det er en integritetskrenkelse
i seg selv å få livet sitt fullstendig utbrodert, også skal pressen i tillegg være til
stedet. Vi ser på ingen måte at dette er greit, og heller ikke nødvendig. Pressen
har i dag rett til å kreve innsyn i fylkesnemnds- og rettsdokumenter – noe vi
mener burde kvalifiseres til denne åpenheten som er ønsket.
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